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O presente documento divulga informação relativa à prova interna do 8.º ano da disciplina de Ciências Naturais a 

realizar em 2018 pelos alunos, de acordo com o estipulado na Circular Interna n.º 6|AEAB|, de 24 de janeiro de 2018, 

nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação/Conteúdos 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração  

 
Objeto de avaliação/Conteúdos 

A prova tem por referência o programa e metas curriculares de Ciências Naturais do 3.º ciclo do ensino básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. Os temas organizadores 

que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 

Temas Subtemas Conteúdos Grupo / Cotação 

Terra - um 

planeta com vida 

Sistema Terra – da 

Célula à biodiversidade 

- Condições que permitem a existência de vida na 

Terra – Evolução da Atmosfera 
Grupo I / 21 pontos 

- A Terra como um sistema capaz de gerar vida - 

Origem da vida 

- A Célula – unidade básica da vida Grupo II / 11 pontos 

Sustentabilidade 

na Terra 
Ecossistemas 

- Ecossistemas- constituição e funcionamento 

- Interação entre seres vivos e o ambiente – Fatores 

abióticos 

Grupo III / 22 pontos 

Grupo IV / 10 pontos 

- Interação entre seres vivos - Relações bióticas Grupo V / 24 pontos 

- Fluxos de energia, ciclos de matéria, cadeias e teias 

alimentares na dinâmica dos ecossistemas 
Grupo VI / 12 pontos 

Quadro 1 

Caracterização da prova  

A prova é cotada para 100 pontos. A distribuição da cotação pela tipologia dos itens apresenta-se no quadro 2.  

 

A prova é uma prova escrita constituída por seis grupos de questões que incluem os conteúdos do oitavo ano com 

questões do tipo: 

- Resposta curta; 
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- Resposta aberta/extensa; 

- Escolha múltipla; 

- Correspondência; 

- Legendagem; 

- Seleção de informação; 

- Análise e interpretação de esquemas e textos, diagramas, figuras, quadros e gráficos. 

 

Distribuição da cotação pela tipologia 

TIPOLOGIA DE ITENS 
Número 

de Itens 
Cotação por 

Itens (pontos) 

ITENS DE 

SELEÇÃO 

Escolha múltipla 16 2 

Associação/correspondência 5 4 a 5 

Ordenação  1 5 

Legendagem 1 2  

Seleção de informação  2 3 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 2 6 

Resposta aberta/extensa 3 6 a 7 

Quadro 2 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

 

Nos itens de resposta curta, em que é pedida mais do que uma resposta, apenas serão consideradas as primeiras 

respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 

 

Nos itens de resposta aberta/extensa serão apenas considerados os tópicos de referência, tendo em conta a 

organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.  

 

Os níveis de desempenho nestes itens, integram os seguintes parâmetros: a objetividade e capacidade de síntese; 

coerência e articulação das ideias e argumentação válida; clareza e correção da expressão escrita; utilização de 

terminologia adequada. 

 

Nos itens de escolha múltipla, serão anuladas as respostas que excedam o número de opções pedidas ou que não 

apresentem de forma inequívoca a única opção. 

 

Nos itens de correspondência ou associação, apenas devem ser apresentadas as correspondências pedidas. 

 

Nos itens relativos a sequências ou ordenação, só é atribuída cotação se a sequência estiver integralmente correta. 

 

Nos itens de legendagem é atribuída a classificação de zero a cada legenda incorreta. 

 

As provas serão classificadas numa escala de 0 a 100 pontos. 
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Material  

Os alunos registam as respostas na folha do enunciado nos espaços criados para tal. 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitida a 

consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 


